
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 الدرس اخلامس

ادلرسلٌن نبينا حممد صلى  احلمد هلل رب العادلٌن ، والصالة والسالم على سيد 
 .اهلل عليو وسلم وعلى آلو وصحبو أمجعٌن

 
مرحًبا بكم أيها اإلخوة ادلؤمنون وأيتها األخوات ادلؤمنات يف ىذه الدورة العلمية 

 . الثانية
 

  ."وىذا ىو الدرس اخلامس من دروس الفقو من كتاب "التوثيق لبداية ادلتفقو
 

 . ويف ىذا الدرس نتعرف سويًا على أحكام اخلِيار
 

  : - حفظو اهلل تعاىل -قال شيخنا 
  . الثاين باب اخلِيار ؛ واخليار ىو طلب خًن األمرين إما البيع وإما الفسخ

  .خهاأي إما أن متضي البيعة وإما أن تفس
  : - حفظو اهلل تعاىل -قال شيخنا 



 : وفيو ضابط واحد ♦
  . أقسام اخلِيار سبعة

  . أي أقسام اخلِيار ادلشروعة سبعة أقسام
 

  األول : خيار اجمللس
  .أي أن للبائع وادلشرتي اخلِيار يف فسخ البيع أو إمضائو مامل يتفرقا بأبداهنما

إن ادلتبايعٌن باخلِيار يف بيعهما  ) : لموذلك حلديث رسول اهلل صلى اهلل عليو وس
 . ( مامل يتفرقا

 
رجع  قال نافع : وكان ابن عمر إذا بايع رجاًل فأراد أال يقيلو قام فمشى ىنية مث

كان  رضي اهلل تعاىل عنو كان لكي دُيضَي البيع إليو . ومعىن ىذا أن ابن عمر
  . يرتك اجمللس مث يرجع إليو
قبل أن يغادر البائع أراد أن يرجع يف بيعتو ىذه جاز لو فإذا اشرتى مشرٍت سلعة و 

  . ذلك خِبيار اجمللس وإن كان كتب العقد
 

  الثاين : ِخيار الشرط
 أي أن لكل واحد من البائع أو ادلشرتي أن يشرتط شرطًا يف ادلبيع ،كأن يشرتط



 البائع أو ادلشرتي مدة معلومة كأسبوع أو شهر جيرب فيها ادلبيع .كأن يقول
 ادلشرتي مثاًل : " أشرتي منك ىذه السيارة على أن يل أن أستعملها أسبوًعا ،

 كذلك جيوز للمشرتي أن . فإن مل تعجبين ، رددهتا إليك" . فهذا خيار الشرط
  . يشرتط ىذا يف البيع

 والدليل على مشروعية ىذا النوع حديث رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم��
 . ( ادلسلمون على ُشُرِطِهم

 
 . الثالث : خيار الغنب

  . ومعىن الغنب اخلداع والنقص
  : ومن صور خيار الغنب

  . بيع النجش .. وىو أن يزيد يف السلعة من ال يريد شراءىا
  .لم هنى عنووىذا حرام ألن النيب صلى اهلل عليو وس

 
 وكذلك من صور خيار الغنب : بيع ادلسرتسل . وادلسرتسل ىو اجلاىل بالقيمة

الذي  سواء كان بائًعا أو مشرتيًا وال حيسن الفصال. فلو اخليار إذا غنب الغنب
أن يردىا  خيرج عن العادة . فإذا اشرتى مثاًل سلعة فرأى أنو ُخدِع فيها ، جاز لو

 . للبائع



  . م ألنو تغرير وغشوالغنب حُمر  
 

 . الرابع : خيار التدليس
ومعىن التدليس كتمان عيب السلعة عن ادلشرتي وىو مأخوذ من الدلسة وىي 

  . الظُلمة
فمن  وىو حرام للغرر لقول النيب صلى اهلل عليو وسلم : ) ال تصروا اإلبل والغنم

أمسك  ها إن شاءابتاعها ) أي اشرتاىا ( بعد ، فإنو خبًن النظرين بعد أن حيتلب
 . ( وإن شاء ردىا ، وصاع متر

 
 : ومن صور خيار التدليس

ادلشرتي  أن يشرتي رجل من بائع سلعة معيبة وىذا العيب يعلمو البائع وال يعلمو
 خِبيار التدليس . فإذا وجد ادلشرتي عيًبا يف السلعة ، جاز لو أن يردىا إىل البائع

.  
 

  اخلامس : خيار العيب
  . والعيب ىو الرداءة يف السلعة

ومن صوره أن يبيع الرجل سلعة هبا عيب ال يعلمو فإذا وجد ادلشرتي عيًبا يف 



  .السلعة ، جاز لو أن يردىا
 . وكذلك إذا وجد البائع عيًبا يف الثمن ، جاز لو أن يرده إىل ادلشرتي

 
 ادلسلم أخو وبيع الشيء ادلعيب حرام ألن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال : )

 ادلسلم وال حيل دلسلم باع من أخيو بيًعا فيو عيب إال بينو لو ( . فمن اشرتى
البيع  شيًئا معيًبا مل يعلم حال العقد عيبو مث علم بعيبو فلو اخليار إما أن ديضي

 . وإما أن يفسخو
 

  .السادس : خيار اخلُلِف يف الصفة ، أي يف صفة ادلبيع أو صفة الثمن
 يتفق ادلشرتي مع البائع على سلعة معينة بصفات معينة وعند ومن صوره أن

 التسليم حيضر البائع سلعة بصفات خمتلفة فحينئٍذ للمشرتي اخلِيار إما إمضاء
  . البيع وإما فسخو

وذلك ألن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال : ) إذا اختلف البيعان ) أي البائع 
 . باخليار وادلشرتي ( فالقول قول البائع وادلبتاع

 
 . السابع : خيار اخلُلِف يف قدر الثمن

 وصورة ىذا اخليار أن يتفق رجل مع بائع على شراء شيء معٌن بثمن معٌن وعند



يثبت  التسليم يقول البائع للمشرتي أبيعك ىذا بأكثر دما اتفقنا عليو . فحينئذٍ 
  . لفسخخيار اخللف يف قدر الثمن وللمشرتي اخليار إما إمضاء البيع وإما ا

وذلك ألن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال : ) إذا اختلف البيعان وليس بينهما 
 . ( بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان

 
 

 : أسئلة الدرس
 

 السؤال األول : ما الدليل على خيار اجمللس ؟
 

 السؤال الثاين : ما الفرق بٌن خيار التدليس وخيار العيب ؟
 
 

 .م وسلم وبارك على نبينا حُمَم دىذا وصلِّ الله
 


